
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 3, April 2014 
 
Hej, 
 
Våren är här. Nu är det också hög tid att njuta av vårens läckerheter som till exempel 
sparris. Till sparrisen lönar det sig att prova på olika vitvin och speciellt Sauvignon 
Blanc från Nya Zeeland passar bra. Påsken närmar sig också och det är möjligt att 
varva ner och njuta av högtiden tillsammans med familjen. Påsken är också för 
många en möjlighet att njuta av god mat tillsammans här finns möjligheter till mycket 
bra kombinationer av mat och vin.  
 
I Mars hade vi möjlighet att prova på Årets vin samt på vin som inte placerat sig/varit 
med i tävlingen. Provningens favorit blev Leyda Las Brisas Pinot Noir 2012 från 
Chile. Det här är ett relativt mörkt och kryddigt Pinot Noir vin och är ett typiskt Pinot 
Noir vin från varma områden.  
 
 
Nästa provning  
 
Nästa provning hålls torsdagen 24.4.2014 kl 19.00 i Andelsbankens klubblokal. 
Provingens tema är Champagne och den leds av Kim Knape.  
 
Kvällens vin:  
 
Under provningen har vi möjlighet att prova på 5 fina Champagne med Charles 
Heidsieck årgång 2000 som kvällens höjdpunkt. Priset för provningen är 30€/person 
och kan betalas kontant på plats 
 
Anmälning sker via Bokat.se och anmäl er senast 17.4.2014.  
 
 
Utbildning 
 
Ett-betygskurs 
 
För tillfället finns det planer på att starta en 1-betygskurs så snart som möjligt. Därför 
ombeds nu alla som är intresserade att meddela om det till ordförande Hasse 
Holmgren. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig mera om vin och vinområden. 
Här nedanför följer ännu en kort beskrivning om kursen. 
 
Ett-betygskursen, tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika 
faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut den grundläggande 
vinprovningstekniken. Målet är, utöver att ge övergripande kunskap om vin, att 



deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan olika viners kvalitet. Kursen 
omfattar normalt 7 vardagskvällar. 
 
  
 
Munskänkarnas vintävling 
 
Regionfinalen i Munskänkarnas vintävling hölls lördagen 22.3.2014 i Hagelstamska 
skolan i Grankulla.  

Årets tävling bjöd på knepiga druvor och regioner. Vad sägs om Pinot Grigio från Alto 
Adige eller en Corvina? Sibbolaget bestående av Jan Lindholm och Kim Knape 
segrade med 16 poäng av 24 möjliga. René Holm och Kim Vuori från Grankulla blev 
tvåa med 13,5 poäng och trea blev Esbolaget, fjolårsmästarna Inge och Peter 
Appelqvist med 11,5 poäng. 

Sibbolaget kommer att delta i finalen i Stockholm som går av stapeln 3.5.2014.  
 
 
Vårmiddag 
 
Årets vårmiddag är torsdagen 22.5 klockan 19. Platsen är N’Avetta Leipomo Kahvila i 
Västerskog. Detaljerad information följer senare. Bekanta är gärna med platsen 
redan nu på adressen: http://leipomokahvilanavetta.fi/ 
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